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Praça Trafalgar 

"Lugar da Coluna de Nelson"

Trafalgar Square foi construído na seqüência da Batalha de Trafalgar, em

1805. O homem responsável por esta famosa vitória naval, que finalmente

destruiu a potência naval francesa e garantiu que a Grã-Bretanha não

fosse invadida foi o Almirante Horatio Nelson. Uma coluna, com uma

estátua de Nelson é o ponto central da praça. Na base da coluna são os

renomados leões de Landseer. Uma reforma datada de 2003 removeu as

faixas de tráfego para dar lugar a uma considerável escada, ligando a

Museu Nacional do Retrato (National Portrait Gallery) na praça. A Galeria

Nacional e da National Portrait Gallery fazem fronteira com dos lados da

praça, e é um bom lugar para sentar-se e absorver a atmosfera em um dia

ensolarado. A praça também é famosa pelo grande número de pombos

que congregam ali. É um dos principais locais que os visitantes vêm para

tirar fotografias.

 Trafalgar Square, Londres
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Leicester Square 

"Lively London Square"

Located in London's West End, the bustling Leicester Square houses its

fair share of pedestrians. The middle of the square features a small park,

which contains 19th century statue of William Shakespeare. Visitors often

take advantage of Leicester Square for a night on the town. With a

number of movie houses, restaurants, theaters and nightclubs within

walking distance, Leicester Square is packed on Friday and Saturday

nights.

 +44 20 7234 5800 (Tourist

Information)

 www.visitlondon.com/things-to-

do/place/3876794-leicester-square

 Leicester Square, Londres
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Piccadilly Circus 

"As Luzes de Vegas em Londres"

Durante muitos anos, Piccadilly Circus - no cruzamento de cinco

movimentadas ruas - foi um grande marco de Londres, inclusive sendo

vista por muitos como o centro da capital. Durante o dia é o lugar dos

homens de negócio, turistas e pessoas que em geral saem para comprar.

Porém, a rua torna-se realmente viva a noite, com seus interessantes

anúncios luminosos e mistura de clubes nocturnos e casais prontos para

uma óptima noite. No coração da Piccadilly há é um chafariz com uma

estátua de um arqueiro feito em aluminio. Embora sendo carinhosamente

conhecido como o Eros pelos londrinos, é na realidade a representação do

anjo da caridade cristã realizado pelo Senhor Alfred Gilbert. Quando foi

lançada era bastante impopular, mas hoje é um dos mais famosos lugares

de Londres para turistas e casais românticos. Esta é realmente a porta de

entrada para o West End.

 +44 20 7234 5800 (Tourist

Information)

 www.visitlondon.com/things-to-

do/place/77552-piccadilly-circus

 Coventry Street, Londres
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Covent Garden Piazza 

"Mímica, Mercado e Museu da Mecânica"

Esta área foi antigamente a sede do mercado Londrino de frutas e

produtos hortícolas, que hoje deslocou-se para o New Covent Garden

Market em Bermondsey. Hoje, é um conjunto de lojas que vendem uma

variedade de bens, de antigüidades e artesanato de imagens e vestuário

artesanal. Há também uma área ao ar livre onde espetáculos de mímica e

malabarismos podem, ocasionalmente, ser encontrados. Músicos tocam

regularmente nos bonitos pátios em torno das lojas do mercado. Também

há alguns lugares para almoçar ou pegar um sorvete.

 www.coventgarden.london/  info@coventgarden.org.uk  Covent Garden, Londres
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London West End 

"Epicenter of London"

If you're in the city of London, the West End is one of the areas you

absolutely must visit. Although known mainly for being home to

Theatreland, there are many other aspects to it as well. At the West End,

you will find a plethora of dining, shopping and entertainment options that

attract locals and tourists alike. If you're looking for a fun day out with

family, the Disney Store and Rainforest Cafe would be ideal. For a wild

day out with friends, a meal at The Living Room followed by a few hours at

the Hippodrome Casino are perfect. As for enthusiastic shoppers, Carnaby

Street, with its stylish boutiques, and Jermyn Street, with its many men's

tailors, is sure to delight.

 West End, Londres
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Hyde Park & Kensington Gardens 

"O Maior dos Parques Reais"

Um oásis de tranqüilidade no centro de Londres, o Hyde Park, juntamente

com os jardins de Kensington à oeste, é o maior dos três parques reais.

Pelo lado noroeste fica a Esquina do Debate (Speaker's Corner), um

tradicional refúgio de liberdade de expressão. O lago Serpentine

comporta barcos, e possui uma área designada para a natação, além disso

existe a Galeria Serpentina que completa o conjunto fazendo daí um

famoso local turístico. O Albert Memorial e a estátua do travesso

personagem Peter Pan também estão alojados no Kensington Gardens

ambos atraem uma multidão. Estando separados pela majestosa ponte

Serpentina dá a opção aos visitantes que queiram tomar sol perto do

Fonte Diana ou que desejem simplesmente mergulhar os pés na água.

 +44 300 061 2114  www.royalparks.org.uk/pa

rks/hyde-park

 hyde@royalparks.gsi.gov.u

k

 West Carriage Drive, Londres
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Union Chapel 

"Religious and Cultural Center"

Union Chapel is a Gothic-style Victorian church that doubles as one of

London's premier entertainment venues. Serving the local community, the

church hosts Sunday prayer services and provides shelter, food, and

clothing for the homeless through its Margins Homelessness Project. On

other days, the church is transformed into a venue hosting well-known

local and touring bands, comedy shows, film screenings, and other events.

The Heritage Officer of Union Chapel Church and Chairman of Islington

Archaeology and History Society gives a free, guided tour of the chapel on

the first Sunday of every month.

 +44 20 7226 1686  www.unionchapel.org.uk/  admin@unionchapel.org.uk  Compton Avenue, Off Upper

Street, Londres

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Covent_Garden_Market_2011.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://cityseeker.com/pt/london/1109-covent-garden-piazza
https://www.flickr.com/photos/epicharmus/8322572581
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/pt/london/765232-london-west-end
https://www.flickr.com/photos/romanboed/45230838921/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/pt/london/528-hyde-park-kensington-gardens
https://www.flickr.com/photos/55935853@N00/3342622812/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/pt/london/356718-union-chapel


JUNTE-SE A NÓS À:

cityseeker.com

Condições gerais   |   POLíTICA DE PRIVACIDADE   |   API  |   ENTRE EM CONTATO CONOSCO   |   Direitos autorais 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

